Referat af Bestyrelsesmøde i Rudersdal Idrætsråd
tirsdag den 4. juni 2019 kl. 19.00 – bemærk vi mødes kl. 18:00 ved Skovlyporten i Holte – hvor vi
ser på kollegieboligerne. Bestyrelsesmødet indledes ved en orientering om frivillighed med Peter
Bennett fra DGI ca. ½ time– hvorefter vi forsætter bestyrelsesmødet.
Skovlyporten i Holte.
Deltagere:
Lars Engelberth
Kirsten Andersen
Erik Olsen
Uffe Kemnitz - afbud
Klaus Lorenzen
Irene Schwartz
Ellis Sommer
Jan Hansen, suppleant - afbud
Peter Kelsall, suppleant - afbud
Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt
3. Økonomi
Oversigt over medlemsforeninger blev udleveret og skal ajourføres med hensyn til
kontaktdata. Ingen særlig udsving i antal af medlemsforeninger.
4. Sager til opfølgning
Høringssvar vedr. nye tilskudsregler.
Rådet havde en diskussion om de nye tilskudsregler – som forventes vedtaget i
Kommunen i den nærmeste fremtid. Rådet har haft Klaus Lorenzen med i gruppen
som skulle udarbejde nye regler. Når nye regler vedtages – rammer det næsten altid
nogle foreninger – det sker også her – mens andre foreninger bliver tilgodeset. Det er
meget begrænset hvad vi kan gøre ved det. De foreninger som bliver særlig ramt – må
skrive indsigelser til KULTUR – når de nye takster bliver sendt i høring.
Søndervangshallens Fond – nye Fondsvedtægter
Der indkaldes til generalforsamling i juni måned – hvor også vedtægtsændringerne
formodentlig bliver vedtaget og regnskabet godkendt.
Lejlighederne på Skovlyporten – orientering
Vi så arealerne omkring kollegiet og det pæne fællesrum. Evt. anvisningsret og antal
boliger vil der blive fremsendt et oplæg fra kommunen.
Kommunens arealreduktion indenfor alle områder
Ifølge en oversigt er det målet, at blandt andet Sjælsøhallen bliver solgt og udlagt til
andet formål. Idrætsrådet diskuterede hal kapaciteten i Sjælsøområdet – ikke mindst
efter Kajerødskolens nedlæggelse og tab af 2 skolehaller. Den nuværende Sjælsøhal er

samtidig klublokaler for blandt andet OKØst – Orienteringsløbsklubben – som således
står til at miste deres klublokale.
Møde med Kultur og fritidsudvalget
Formanden aftaler mødetidspunkt med udvalget direkte.

Hædring af idrætten i Rudersdal
Der udarbejdes et oplæg som sendes til kommunen.
Nyt fra Brugerrådene
Udskudt til næste møde
Nyt fra Folkeoplysningsudvalget
Udskudt til næste møde
5. Kommende aktiviteter
Udskudt til næste møde
6. Eventuelt

Lars Engelberth

